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Сажетак
Ре фе рен дум и на род на ини ци ја ти ва као об ли ци ди рект не де-

мо кра ти је све су при сут ни ји у про це су до но ше ња од лу ка у мо де лу 
пред став нич ке де мо кра ти је. Да гра ђа ни «бар је дан дан бу ду за ко но-
дав ци» по себ но је рас про стра ње но у европ ским др жа ва ма. За ми-
шље ни као ко рек тив, а не за ме на пред став нич кој де мо кра ти ји они 
се гло ри фи ку ју ко ли ко и оспо ра ва ју. Од кон тро ле иза бра них и ве ће 
пар ти ци па ци је гра ђа на у по ли ти ци они мо гу по ста ти и сред ство 
ма ни пу ла ци је. Ис ку ства Ср би је у ко ри шће њу ових ме ха ни за ма не 
од у да ра ју од про се ка - ви ше је ре фе рен ду ма, а ма ње ини ци ја ти-
ва, по себ но на ло кал ном пла ну. Устав РС из 2006. го ди не раз ра дио 
је и по о штрио усло ве ко ри шће ња ре фе рен ду ма и ини ци ја ти ве. На 
осно ву ње га са чи њен је на црт За ко на. Пред ло же на ре ше ња сле де 
пре по ру ке ЕУ о до број ре фе рен дум ској прак си, али оста вља ју и 
ди ле ме око од ре ђи ва ња кво ру ма из ла зно сти и кво ру ма за при хва-
та ње ре фе рен дум ских од лу ка. 
Кључ не ре чи: ди рект на де мо кра ти ја, пред став нич ка де мо кра ти ја, ре фе-

рен дум, на род на ини ци ја ти ва.
Пре не пу них ме сец да на пре ми јер Грч ке Јор гос Па пан дреу 

на ја вио је да ће ко нач ну реч о про јек ту Европ ске уни је за сма њи-
ва ње на ци о нал ног ду га, ре ћи гра ђа ни на ре фе рен ду му. Ре ак ци ја 
евро кра та на ову ини ци ја ти ву би ла је же сто ка и ефи ка сна. Он ви-
ше ни је пре ми јер, фор ми ра на је ко а ли ци о на вла да са пре ми је ром 

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просвете 
и науке Републике Србије.
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ко га је на ту функ ци ју «пре по ру чи ла» ка ри је ра у фи нан сиј ским 
ин сти ту ци ја ма ЕУ, и на рав но она је, без ре фе рен ду ма, при хва ти-
ла по ме ну ти план спа са ва ња од бан крот ства. Пре пар ме се ци, ли-
дер Срп ске на пред не стран ке То ми слав Ни ко лић, пред ло жио је да 
се ди ле ма члан ства у ЕУ евен ту ал но усло вља ва ног при зна ва њем 
Ко со ва и Ме то хи је, раз ре ши од лу ком гра ђа на, на ре фе рен ду му. 
Пред став ни ци дру гих стра на ка од ба ци ли су ту иде ју. Иде је да се 
ре фе рен ду мом од лу чи о члан ству у НА ТО увек ожи ве ка да за го-
вор ни ци члан ства Ср би је у овом вој ном са ве зу по ја ча ју кам па њу. 
За јед нич ко овим пред ло зи ма је то да по пут зве зде па да ли це бле сну 
и не ста ну са по ли тич ке сце не.

За раз ли ку од њих, ин фор ма ци ја да је са чи њен на црт За ко на 
о ре фе рен ду му и на род ној ини ци ја ти ви оста ла јe у сен ци. Из о ста ле 
су рас пра ве не са мо о пред ло же ним ре ше њи ма не го и о су шти ни 
ових ин стру ме на та не по сред не де мо кра ти је, њи хо вим ефек ти ма, 
упо ред ним ис ку стви ма, ди ле ма ма ве за ним за по сле ди це њи хо вог 
ко ри шће ња и сл. Овај чла нак из не ће основ не по став ке ве за не за 
на ве де на пи та ња.

НАРОДНАИНИЦИЈАТИВАИРЕФЕРЕНДУМ

На род на ини ци ја ти ва, ре фе рен дум, на род ни ве то и пле би-
сцит су об ли ци не по сред ног од лу чи ва ња гра ђа на ко је по зна је и 
прак ти ку је мо дел пред став нич ке де мо кра ти је. Од на ве де них об ли-
ка, са мо пр ва два су ин стру мен ти ко јим гра ђа ни пред ла жу и до но се 
од ре ђе не ак те и као та кви су уста но ве на род ног за ко но дав ства.

На род на ини ци ја ти ва је пра во од ре ђе ног бро ја би ра ча да по-
кре ну по сту пак про ме не или до но ше ња уста ва, за ко на или дру гог 
ак та. Ра ди се о ко лек тив ном, а не ин ди ви ду ал ном пра ву и за то за ко-
но дав но те ло има оба ве зу да ту ини ци ја ти ву раз мо три. Мо же би ти 
фор му ли са на, под не та у фор ми раз ра ђе ног за ко на, или не фор му-
ли са на, са из ра же ним са мо основ ним ци љем и сми слом за ко на ко-
ји се тра жи, док се нор ма тив на раз ра да пре пу шта пар ла мен ту. По 
до ма ша ју мо же има ти ужи и ши ри зна чај. У пр вом слу ча ју пред-
став ни ци су ду жни да рас пра вља ју о на род ној ини ци ја ти ви и о ста-
ву оба ве сте под но си о це. У дру гом, уко ли ко пред став нич ко те ло не 
при хва ти ини ци ја ти ву ду жно је да рас пи ше ре фе рен дум, па о суд-
би ни ини ци ја ти ве од лу чу ју би ра чи. 

Ре фе рен дум је уста но ва ко јом би ра чи не по сред ним гла са-
њем из ра жа ва ју сво ју во љу о ме ра ма и ак ти ма ко је је не ка дру га 
власт пред у зе ла или на ме ра ва да пре ду зме. Би ра чи се из ја шња ва ју 
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на осно ву ја сно фор му ли са ног пи та ња са «да» или «не», «за» или 
«про тив», и сл. Ис тра жи ва чи и на у ка кла си фи ку ју ре фе рен ду ме 
по раз ли чи тим кри те ри ју ми ма. Пре ма пред ме ту од лу чи ва ња по-
сто је уста во твор ни, за ко но дав ни, ад ми ни стра тив ни, фи нан сиј ски, 
у обла сти ме ђу на род ног пра ва и ме ђу на род них од но са и сл. Пре-
ма вре ме ну при ме не по сто је прет ход ни и на кнад ни ре фе рен дум. 
По кри те ри ју му деј ства раз ли ку ју се кон сти ту тив ни и абро га тив ни 
ре фе рен ду ми. У од но су на прав ни основ раз ли ку је мо оба ве зне и 
фа кул та тив не ре фе рен ду ме, а са ста но ви шта оба ве зно сти ре фе-
рен дум ске од лу ке, оба ве зу ју ће и са ве то дав не ре фе рен ду ме. И ад-
ми ни стра тив на по де ла мо же би ти кри те ри јум по ко јем се раз ли ку-
ју др жав ни, ре ги о нал ни и оп штин ски ре фе рен ду ми. По себ ну вр сту 
чи не ар би тра жни ре фе рен ду ми ко ји ма би ра чи «пре су ђу ју» у спо ру 
др жав них ор га на - по пра ви лу ше фа др жа ве и пар ла мен та или пар-
ла мен тар них до мо ва ( Јо ви чић, 2006:9-16; Ule ri, 2005:1-20; Мар ко-
вић, 2008:211-216; Ми ло са вље вић, 2011:153-162).

УПОРЕДНАИСКУСТВА

Об ли ци ди рект не де мо кра ти је ни су ку ри о зи тет Швај цар ске 
и САД ка ко се то нај че шће сма тра због ду ге тра ди ци је и рас про-
стра ње ног прак ти ко ва ња ових ин сти ту ци ја у по ли тич ким си сте ми-
ма ових др жа ва. Они да нас до ми ни ра ју у др жа ва ма Евро пе, али не 
за о ста ју ни оста ли ре ги о ни у ње ном ко ри шће њу. Пар ла мен тар на 
скуп шти на Са ве та Евро пе усво ји ла је две пре по ру ке 2005. и 2007. 
го ди не ко ји ма се апе лу је на ко ри шће ње ди рект не де мо кра ти је. Ис-
тра жи ва чи се све че шће ба ве овим фе но ме ни ма о че му све до че 
две ме ђу на род не кон фе рен ци је (Mar burg 2007, Lu cern 2008), као 
и осни ва ње Европ ског ин сти ту та за ини ци ја ти ве и ре фе рен дум. И 
нај ве ћи скеп ти ци у ва жност ин стру ме на та ди рект не де мо кра ти је 
те шко би да нас по др жа ли став «јед ног од нај ве ћих кле вет ни ка ди-
рект не де мо кра ти је» (Kri e si, 2008:44), Шум пе те ра да «У Швај цар-
ској ди рект на де мо кра ти ја мо же би ти ефи ка сан ме ха ни зам по ли-
тич ког од лу чи ва ња, али са мо за то што не тре ба до но си ти ни ка кве 
ва жне од лу ке...» јер је « ма ло то га спор ног у све ту се ља ка, ко ји, 
осим хо те ла и ба на ка, не ма ни ка кву ве ли ку ка пи та ли стич ку ин ду-
стри ју, а про бле ми јав не по ли ти ке су та ко јед но став ни и ста бил ни 
да се од ве ли ке ве ћи не гра ђа на мо же оче ки ва ти да их ра зу ми ју...» ( 
Shum pe ter, 1962:267). 

Већ ла пи дар но од ре ђи ва ње на род не ини ци ја ти ве и ре фе рен-
ду ма упу ћу је на мо гућ ност раз ли чи те кон кре ти за ци је у по гле ду 
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прав ног осно ва уре ђи ва ња ових уста но ва ди рект не де мо кра ти је, 
али у и у по гле ду ро ко ва, ад ми ни стра ци је ко ја их спро во ди, на чи-
на рас пи си ва ња, фи нан си ра ња, кам па ња, усло ва за ва лид ност од-
лу ке и сл. Овим фор мал ним аспек ти ма мо же се под сти ца ти, огра-
ни ча ва ти или прак тич но обез вре ди ти ко ри шће ње ових ин сти ту та. 
Раз ли чи ти усло ви, прав ни си сте ми, др жав но уре ђе ње, до стиг ну ти 
сте пен де мо кра ти је итд., ство ри ли су ле пе зу мо де ла ко ју је не мо гу-
ће це ло ви то при ка за ти. За по тре бе овог тек ста за то ће мо се огра ни-
чи ти на ис ку ства европ ских зе ма ља. (По да ци ко ји сле де пре у зе ти 
су из Re fe ren dum in Euro pe - an an liysis of the le gal ru les in euro pean 
sta tes, Ve ni ce Com mis sion 2005; i Gal lag her i Ule ri, 2005).

Уоби ча је но је да се на род на ини ци ја ти ва и ре фе рен дум га-
ран ту ју уста ви ма. Из у зе так су Бел ги ја, Хо лан ди ја, Нор ве шка и Ки-
пар, др жа ве ко је сво јим уста ви ма ни су де фи ни са ле ре фе рен дум, 
али се они прак ти ку ју ad hoc за ко ни ма. У Бел ги ји и Хо лан ди ји 
по сто ји мо гућ ност са мо са ве то дав ног ре фе рен ду ма. Нор ве шка и 
Ки пар има ју мо гућ ност ко ри шће ња ре фе рен ду ма чи ја је од лу ка 
оба ве зу ју ћа. Уста во твор ни ре фе рен дум је ши ро ко рас про стра њен. 
Про ме на уста ва је нај че шће пред мет оба ве зног ре фе рен ду ма, али 
има при ме ра да је ре фе рен дум оба ве зан са мо у слу ча ју то тал не 
устав не ре ви зи је - Шпа ни ја и Аустри ја. Есто ни ја, Ле то ни ја и Ли-
тва ни ја оба ве зни ре фе рен дум огра ни ча ва ју са мо на про ме ну од-
ре ђе них де ло ва уста ва. Фа кул та ти ван ре фе рен дум за устав ну ре-
ви зи ју на зах тев би рач ког те ла мо же по кре ну ти сво јим пот пи си ма 
500.000 би ра ча у Ита ли ји, 200.000 у Ма ђар ској, итд. На су прот то ме 
у Бу гар ској, Грч кој, Лук сем бур гу и Хо лан ди ји устав на пи та ња не 
мо гу би ти пред мет ре фе рен ду ма. Осим уста ва низ раз ли чи тих пи-
та ња мо же би ти пред мет оба ве зног ре фе рен дум ског од лу чи ва ња. 
У Швај цар ској и Ле то ни ји то су при сту па ње без бед но сним и над-
на ци о нал ним ор га ни за ци ја ма; у Хр ват ској ује ди ња ва ње са дру гим 
др жа ва ма; у Дан ској де ле ги ра ње над ле жно сти ме ђу на род ним те-
ли ма као и про ме на ста ро сне гра ни це би рач ког пра ва; у Пор ту га лу 
ре ги о на ли за ци ја, у Ма ке до ни ји про ме на гра ни ца, итд. При сту па-
ње ЕУ би ло је пред мет је ди но одр жа них ре фе рен ду ма у Че шкој, 
Есто ни ји и Нор ве шкој, али и у В. Бри та ни ји, Аустри ји, Пољ ској, 
Mађарској, итд.

За ко но дав ни ре фе рен дум је по пра ви лу фа кул та тив ни и то 
на зах тев вла сти, би ра ча или ен ти те та. Уоби ча је но је да пар ла мент 
од лу чу је о одр жа ва њу ре фе рен ду ма. Са му од лу ку мо гу до но си-
ти пар ла мен ти, пред сед ни ци пар ла ме на та или ше фо ви др жа ва. У 
Фран цу ској, шеф др жа ве то чи ни на пред лог вла де. У Ита ли ји то 
пра во има пет ре ги о нал них са ве та, а у Швај цар ској осам кан то на. 
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И број пот пи са ко ји се мо ра са ку пи ти за ини ци ра ње за ко но дав ног 
ре фе рен ду ма ка да га ини ци ра ју би ра чи се раз ли ку је. У Ма ђар ској 
је по треб но 100.000, Пор ту га лу 75.000, Ру си ји два ми ли о на, итд.

Од ре ђе ни број др жа ва про пи су је и ко ја пи та ња не мо гу би ти 
пред мет ре фе рен дум ског од лу чи ва ња. Нај че шће су то фи нан сиј-
ска, по ре ска и бу џет ска - Ал ба ни ја, Дан ска, Есто ни ја, Грч ка, Ма-
ђар ска, Ита ли ја, Мал та, Пољ ска...- као и пи та ња ам не сти је и по ми-
ло ва ња, про гла ша ва ње ван ред них ста ња и огра ни ча ва ње уста вом 
за јем че них основ них људ ских и гра ђан ских пра ва. Спро во ђе ње 
ме ђу на род них уго во ра не мо же би ти пред мет ре фе рен ду ма у Дан-
ској, Ма ђар ској, Мал ти... У Гру зи ји, Швед ској, Пор ту га лу ни је мо-
гућ ре фе рен дум ко ји се од но си на текст за ко на, а у Хр ват ској је 
од ре фе рен ду ма из у зе то пи та ње ства ра ње не ке но ве ју го сло вен ске 
или бал кан ске др жа ве.

Табела1.Земљекојеимајуодредбезаобавезни
ифакултативниреферендумпорегијама
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50
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Обавезни Факултативни

Из вор: Di rect De moc racy : The In ter na ti o nal IDEA Hand bo ok, Stoc kholm, 
In ter na ti o nal In sti tu te for De moc racy and Elec to ral As si stan ce, 2008, str. 42.

Ре фе рен ду ми су по пра ви лу оба ве зу ју ћи, а ре ђе са ве то дав ни. 
Ма ли број др жа ва пред ви ђа обе вр сте. Са мо са ве то дав ни ре фе рен-
ду ми одр жа ни су у Бел ги ји, Фин ској, Нор ве шкој и Швед ској. Тој 
гру пи при па да и Хо лан ди ја уз је дан из у зе так - 1. ју на 2005. го ди не 
Хо лан ђа ни су оба ве зним ре фе рен ду мом при сту пи ли ЕУ. Пор ту гал 
и Пољ ска има ју ре ше ње по ко ме је ре фе рен дум оба ве зу ју ћи са мо 
уко ли ко на ње му гла са ве ћи на би рач ког те ла. Уко ли ко се не до сег-
не тај праг из ла зно сти ре фе рен дум има са ве то дав ни ка рак тер. 
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Раз ли ке су још из ра же ни је у по гле ду кво ру ма из ла зно сти 
као усло ва за ва лид ност ре фе рен ду ма као и ве ћи не да би се од лу-
ка сма тра ла до не том. Кво рум из ла зно сти од пре ко 50% упи са них 
би ра ча тра жи се у Ита ли ји, Хр ват ској, Бу гар ској, Мал ти, Ли тва ни-
ји, Ру си ји, Ма ке до ни ји... Да би ре фе рен дум био ва ли дан рет ко се 
тра жи ви сок про це нат гла со ва као на при мер у Ле то ни ји 50% + 1, и 
Уста ву Ре пу бли ке Ср би је из 1990. го ди не, а че шће се зах те ва не ка 
по себ на ре ла тив на ве ћи на. У Ма ђар ској је то че твр ти на би рач ког 
те ла, Дан ској 40% би рач ког те ла, Јер ме ни ји и Ал ба ни ји тре ћи на 
би ра ча, итд. Гла са се обич но је дан дан, али има при ме ра да се мо же 
гла са ти и два да на - Че шка Ре пу бли ка, Фин ска, Пољ ска.

Ре фе рен дум ске од лу ке ко је су прав но оба ве зу ју ће јед на ке су 
од лу ка ма за ко но дав ног ор га на. Ме ђу тим, ако је пред мет ре фе рен-
ду ма би ло на чел но пи та ње, прак са је раз ли чи та. Че сто се про пи-
су је оба ве за за ко но дав ног те ла да усво ји по тре бан акт у скла ду са 
ре зул та том ре фе рен ду ма и за то се про пи су је рок, на при мер од 
60 да на у Пор ту га лу и Ма ке до ни ји или три ме се ца у Ру си ји. Ва-
жни је је пи та ње да ли пар ла мент мо же пре и на чи ти ре фе рен дум-
ску од лу ку. На чел но, та ква од лу ка мо гла би се ме ња ти са мо истом 
про це ду ром, да кле но вим гла са њем би ра ча, ме ђу тим то у прак си 
ни је та ко. По сто је при ме ри да се пар ла мен ту из ри чи то за бра њу је 
да ме ња ре фе рен дум ску од лу ку (Ру си ја), али су че сти и слу ча је ви 
да се та за бра на ре ла ти ви зу је (у Хр ват ској и Бу гар ској пар ла мен ти 
не мо гу до не ти од лу ку су прот ну оној из гла са ној на ре фе рен ду му, у 
Пор ту га лу то мо же учи ни ти но ви са зив). У не ким др жа ва ма не ма 
ни ка квог огра ни че ња (Ма ђар ска, Пољ ска, Шпа ни ја), па не по сто је 
прав не смет ње за из ме ну ре фе рен дум ских од лу ка.

На ци о нал ни ре фе рен ду ми су ре ђи у од но су на ре ги о нал не 
ре фе рен ду ме и оне ко ји се ор га ни зу ју у је ди ни ца ма ло кал не са-
мо у пра ве и има ју не ке по себ но сти. У САД они су је ди ни об лик 
ре фе рен ду ма, али има др жа ва ко је их из ри чи то за бра њу ју (Тур ска, 
Ан до ра, Азер беј џан, Гру зи ја, Ле то ни ја, Ли тва ни ја, Нор ве шка, Ки-
пар). У Дан ској они мо гу би ти са мо са ве то дав ни. Ге не рал но, уста-
ви ре ђе де фи ни шу ре ги о нал не и ло кал не ре фе рен ду ме (Хр ват ска, 
Ру си ја, Ма ке до ни ја) а че шће се та ма те ри ја пре пу шта за ко но дав-
ству. У за ви сно сти од ор га ни за ци је др жа ве ре фе рен ду ми су мо гу ћи 
на ни воу фе де рал них је ди ни ца, ре ги о на, окру га, оп шти на и гра до-
ва и че сто се ре гу ли са ње пре пу шта ор га ни ма ових ен ти те та. Цен-
трал не вла сти се ге не рал но не би тре ба ле ме ша ти у ре фе рен ду ме 
на ни жим ни во и ма осим ад мни стра тив не по др шке и кон тро ле, али 
има при ме ра да ло кал ни ре фе рен ду ми под ле жу одо бре њу цен трал-
них вла сти (Шпа ни ја). И ови ре фе рен ду ми мо гу би ти оба ве зни и 
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фа кул та тив ни. Пр ви се нај че шће рас пи су ју у пи та њи ма про ме не 
гра ни ца. Број би ра ча ко ји мо гу ини ци ра ти ре фе рен дум на ло кал-
ном ни воу ва ри ра од 1% (у Есто ни ји), до нај че шћих 5% (у Фин ској, 
Ру си ји, Јер ме ни ји), пре ко 10% (Ал ба ни ја и Мал та) до чак 20% и 
30% би ра ча. На чел но сва пи та ња из ло кал ног до ме на мо гу би ти 
пред мет ре фе рен ду ма, али се не где из ри чи то утвр ђу је да то не мо-
гу би ти бу џет ска пи та ња, уста вом за јем че на пра ва, из бор не над-
ле жно сти, пи та ња де ле ги ра на од цен трал них вла сти. Слич но ре-
фе рен ду ми ма на др жав ном ни воу че сто се де фи ни ше да се од лу ке 
до не те од стра не гра ђа на мо гу ме ња ти са мо на исти на чин. Та ко се 
у Че шкој но ви ре фе рен дум мо же ор га ни зо ва ти за 24 ме се ца, Ру си-
ји од две до пет го ди на у за ви сно сти од пи та ња, Ма ђар ској по сле 
го ди ну да на. У Хр ват ској се ре фе рен дум ска од лу ка мо же из ме ни ти 
од лу ком ло кал не скуп шти не већ по сле ме сец да на од да на одр жа-
ва ња ре фе рен ду ма.

По да ци го во ре да су на род на ини ци ја ти ва и ре фе рен дум 
уста но ве ко је су рас про стра ње не, али ве о ма раз ли чи то уре ђе не у 
на ци о нал ним за ко но дав стви ма. Број одр жа них ре фе рен ду ма ја сно 
по ка зу је за што су не ке др жа ве при ме ри прак ти ко ва ња ових ин-
стру ме на та ди рект не де мо кра ти је, али и да се они у ве ћи ни др жа ва 
рет ко ко ри сте. То је у ди рект ној су прот но сти са пре по ру ка ма Са-
ве та Евро пе ко ји не са мо да под сти че ова кав вид пар ти ци па ци је 
гра ђа на у про це су од лу чи ва ња не го и пре ко Ве не ци јан ске ко ми си је 
на сто ји да ујед на чи кри те ри ју ме као оквир за до бру прак су уре ђи-
ва ња и ко ри шће на ових ин стру ме на та.

Референдумскадемократија-proetcontra

Мањ ка во сти пред став нич ке де мо кра ти је нај ја сни је су из ра-
же не кроз кри ти ке за сно ва не на те о ри ји дру штве ног уго во ра и на-
род не су ве ре но сти. Уче шће гра ђа на у до но ше њу по ли тич ких од-
лу ка пе ри о дич но, са мо пу тем из бор не де мо кра ти је; суп сти ту и са ње 
уче шћа гра ђа на по ли тич ким пар ти ја ма ко је из бор ним и не из бор-
ним ин стру мен ти ма кон тро ли шу све ме ха ни зме по ли тич ког упра-
вља ња; учин ци из бо ри ма су ве ре ног, а нео д го вор ног пар ла мен та; 
све ве ћа оту ђе ност и од су ство ефек тив не кон тро ле по ли тич ке кла-
се ко је фор ми ра ју пред став нич ку вла ду, и сл., стан дард ни су при-
го во ри мо де лу пред став нич ке де мо кра ти је. Кра ће тра ја ње ман да та, 
еле мен ти им пе ра тив но сти у ње го вом функ ци о ни са њу, опо зив и сл. 
ин стру мен ти, ни су би ли де ло твор ни у от кла ња њу тих мањ ка во сти 
те су вре ме ном раз ви је ни об ли ци не по сред ног уче шћа гра ђа на у 
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вр ше њу вла сти у мо де лу пред став нич ке де мо кра ти је, чи ме се раз-
ви ја об лик по лу не по сред не де мо кра ти је. У њој ни су до ве де ни у 
пи та ње ин сти ту ци је пред став нич ке де мо кра ти је, пар ла мент, вла да, 
шеф др жа ве, али се је дан број пи та ња у до ме ну за ко но дав ства уре-
ђу је не по сред ним од лу ка ма гра ђа на, би ло са мо стал но би ло за јед но 
са пред став нич ким те лом. Иако су ре фе рен дум и на род на ини ци-
ја ти ва ко ри шће ни по сле Ве ли ке фран цу ске ре во лу ци је, по себ но у 
уста во твор ној прак си, ка сни је у Швај цар ској и САД, они по ста ју 
стан дард ни ин стру мент прав них си сте ма у пр вој по ло ви ни XX ве-
ка.

При ста ли це и за го вор ни ци су сма тра ли да овај вид де мо кра-
ти је у за ко но дав ству, мо дел пред став нич ке де мо кра ти је при бли жа-
ва мо де лу не по сред не де мо кра ти је. Спек тар ар гу ме на та при ста ли-
ца ове уста но ве ве о ма је раз у ђен. Пр ва гру па обра зло же ња ис ти че 
да се гра ђа ни не од ри чу сво је су ве ре но сти из бо ром пред став ни ка 
и да кон тро ла иза бра них мо же нај бо ље да се вр ши ре фе рен ду мом. 
Ре фе рен дум и на род на ини ци ја ти ва об у зда ва ју све моћ пар ла мен та 
- са мо њи хо во по сто ја ње пар ла мент чи ни од го вор ни јим у за ко но-
дав ној де лат но сти - по тка је пр ве гру пе ар гу ме на та. Дру га гру па 
ар гу ме на та ис ти че спре ча ва ње ко руп ци је. По ли ти ка «учи ни ми да 
ти учи ним», при ти сци ра зних ин те ре сних и ло би гру па, али и ути-
цај них и фи нан сиј ски моћ них кор по ра ци ја и по је ди на ца има ју да-
ле ко ма ње шан се на успех, ако за ко но дав но те ло чи не сви гра ђа ни. 
Тре ћа гру па ар гу ме на та ука зу је на сма њи ва ње ути ца ја стра на ка у 
за ко но дав ном про це су, од но сно сма њу је се њи хо ва мо гућ ност да 
за кон бу де во ља са мо у ин те ре су њи хо вог члан ства, про гра ма и 
иде о ло ги је. Че твр та гру па ар гу ме на та ис ти че еду ка тив ни ути цај на 
гра ђа не. Да би од лу чи вао гра ђа нин мо ра да се ин фор ми ше, а то 
сма њу је про це се по ли тич ке апа ти је, ап сти нен ци је и ја ча пар ти ци-
па тив ну кул ту ру. Пе та гру па ар гу ме на та ука зу је на ја ча ње ста бил-
но сти у дру штву, ду го веч ност та ко до не тих за ко на јер иза њих сто-
ји ја сна во ља на ро да, те су ин стру мен ти не по сред не де мо кра ти је 
фак тич ки «мал тер» на ци о нал ног је дин ства (Јо ви чић, 2006:28-32).

Ни спи сак опо не на та и њи хо вих ар гу ме на та про тив на род не 
ини ци ја ти ве и ре фе рен ду ма ни је ма њи. Пр ва гру па усме ре на је на 
кри ти ку ини ци ја ти ве и ре фе рен ду ма као ин стру ме на та ко ји ру ше 
те ме ље пред став нич ке де мо кра ти је. Твр ди се да се ома ло ва жа ва 
зна чај пар ла мен та, сла би од го вор ност по сла ни ка и отва ра про стор 
за по пу ли стич ко де ло ва ње, јер пред став ни ци до но се за ко не пре ма 
тре нут ном рас по ло же њу би ра ча, оче ку ју ћи по нов ни ман дат. «Ког-
ни тив на не ком пе тент ност» би ра ча (Сар то ри 2003:188) или «мо рал-
на смет ња» ка ко је на зи ва Сло бо дан Јо ва но вић, на зив је за тврд ње 
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да је про се чан по сла ник бо ље ин фор ми сан и упу ћен од про сеч ног 
би ра ча, од но сно да је по зна та по во дљи вост би ра ча за па ро ла ма и 
про па ган дом уз од су ство пра ве де ба те, чи ни дру гу гру пу ар гу ме-
на та про тив ових ин сти ту та. Тре ћа гру па ар гу ме на та од но си се на 
ши ро ку при ме ну ини ци ја ти ве и ре фе рен ду ма ко ји обе сми шља ва ју 
њи хо ву су шти ну, али и пред став нич ки мо дел де мо кра ти је. Ве ли ки 
број ре фе рен ду ма о ра зним пи та њи ма сво ди ова кав об лик пар ти-
ци па ци је би ра ча на ру ти ну што во ди ап сти нен ци ји. Че твр та гру па 
ар гу ме на та «про тив» ти че се по треб не ве ћи не за до но ше ње од лу ке 
што мо же во ди ти ре зул та ту ре фе рен дум ске од лу ке ко ја је про из-
вод гла са ња ма њи не гра ђа на, не рет ко оних агил ни јих и кон зер ва-
тив ни јих, оних ко ји су про тив ре фор ми и но вих ре ше ња. Ути цај 
стра на ка, по себ но опо зи ци је, ко ја ове ин сти ту те мо же ко ри сти ти у 
ван пар ле мен тар ним об ли ци ма де ло ва ња и осу је ти ти за ко но дав ни 
про цес, па са мим тим и вла ду да упра вља, ште ти ста бил но сти по-
ли тич ког по рет ка - су шти на је кри ти ке пе те гру пе ар гу ме нат про-
тив ини ци ја ти ве и ре фе рен ду ма ( Јо ви чић, 2006: 32-37).

Пле би сцит као по себ на вр ста ре фе рен ду ма је је дан од основ-
них раз ло га за сум њи ча вост пре ма овом об ли ку ди рект не де мо кра-
ти је. Пле би сци том се озна ча ва ју ре фе рен ду ми ко ји ма се би ра чи 
из ја шња ва ју пре вас ход но о по ли тич ким пи та њи ма, а не о нор ма-
тив ним ак ти ма и на чел ним пи та њи ма прав не при ро де. Ова ква раз-
гра ни че ња те о риј ске при ро де у прак си ни је ла ко по сти ћи. Мно ги 
те о ре ти ча ри сма тра ју да се пле би сци том ре фе рен дум зло у по тре-
бља вао за по твр ђи ва ње лич не вла сти, по др шку ауто ри тар ним по-
ли ти ка ма и вла да ри ма и у том кон тек сту на во де се ре фе рен ду ми 
оба На по ле о на у 19. ве ку (Фри дрих, 2005:448), А. Хи тле ра и Б. 
Му со ли ни ја, за тим вла да ви на пу тем ре фе рен ду ма Де Го ла, али и 
ко му ни ста у 20. ве ку (Ми ло са вље вић, 2011:155). Та ква вла да ви-
на се озна ча ва као «де мо крат ски це за ри зам» или «пле би сци тар ни 
це за ри зам», али она се мо же окре ну ти и про тив оних по ли тич ких 
лич но сти ко је че сто по се жу за овим об ли ком са мо ле ги ти ма ци је. 
Ни пле би сци ти ко ји су ор га ни зо ва ни по сле Пр вог и Дру гог свет-
ског ра та ра ди ме ђу др жав них раз гра ни ча ва ња ни су про шли без ма-
ни пу ла ци ја, или ма ње или ви ше до ка за них сум њи у ма ни пу ал ци је.

Ве ћи на од “око 1500 спро ве де них у све ту ...на ци о нал них...
ре фе рен ду ма и пле би сци та одр жа них то ком 25 по след њих го ди-
на”, одр жа на је у Евро пи, а у оп шти на ма се у истом ре ги о ну “сва ке 
го ди не одр жа ва пар сто ти на ре фе рен ду ма и...при бли жан број гра-
ђан ских ини ци ја ти ва.” (Пи а сец ки, 2011:2). Већ са ме број ке све до-
че да упр кос сум ња ма, оспо ра ва њи ма свр сис ход но сти и ло шим ис-
ку стви ма ди рект на де мо кра ти ја ни је по ти сну та, на про тив. По да ци 
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го во ре о екс пан зи ји пар ти ци па ци је гра ђа на у до но ше њу по ли тич-
ких од лу ка. Упо ре до са ја ча њем прак се мно же се и пре и спи ти ва ња 
о то ме да ли је и ко ли ко овај об лик де мо кра ти је бо љи.

Табела2.Националниреферендумиииницијативеу19
државаЗападнеЕвропедо31.децембра1995.године

Др жа ва Пре 1945. 1945-1969. 1970-1995. Укуп но
Аустри ја 1 0 2 3
Бел ги ја 0 1 0 1
Дан ска 3 8 6 17
Фин ска 1 0 1 2
Фран цу ска 10 9 3 22
Не мач ка 6 0 0 6
Грч ка 5 2 2 9
Исланд 4 0 0 4
Ир ска 1 3 14 18
Ита ли ја 2 1 39 42
Лук сем бург 3 0 0 3
Мал та - 0 0 0
Хо лан ди ја 0 0 0 0
Нор ве шка 4 0 2 6
Пор ту гал 1 0 0 1
Шпа ни ја 0 2 3 5
Швед ска 1 2 2 5
Швај цар ска 139 83 215 437
В.Бри та ни ја 0 0 1 1
Укуп но 181 111 290 582
Укуп но без Швај-
цар ске 42 28 75 145

На по ме на: Та бе ла не са др жи све на род не ини ци ја ти ве и ре фе рен ду ме 
укљу чу ју ћи и оне (у Аустри ји, Фран цу ској, Не мач кој, Грч кој, Ита ли ји, 
Пор ту га лу и Шпа ни ји) ко ји се не сма тра ју де мо крат ским. Мал та је по-
ста ла не за ви сна сеп тем бра 1964. го ди не и од та да ни је одр жа ла ни је дан 
ре фе рен дум иако је пре не за ви сно сти има ла три ре фер нду ма (1870, 1956. 
и 1964.)

Из вор: Gal la ger, Mic hael, Ule ri, Pi er Vin cen zo (2005).The Referendum 
Ex pe ri en ce in Euro pe, New York, Mac Mi lan Press LTD.

Твр ди се да је пред став нич ка де мо кра ти ја “рас тр га на из ме-
ђу уто пи стич ких те жњи и функ ци о нал не ствар но сти”, да се за њу 
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ка же да је “анар хи стич ка, ми ни ма ли стич ка и ре а ли стич на и да не 
под сти че ни ка кав ен ту зи ја зам код гра ђа на”, да се за то зах те ви за 
ди рект ном де мо кра ти јом и јав ним за ко но дав ством све че шће ис-
ти чу, те да их при хва та чак и “ра ди кал но кри ло ли бе рал них де-
мо кра та”.(Beyme, 2007:20). Стал но се и упор но по на вља да се код 
об ли ка ди рект не де мо кра ти је не ра ди о то ме тре ба ли је ко ри сти ти 
не го ка ко је им пле мен ти ра ти. “Не нор ма тив ни знан стве ни ци ме ђу-
тим, на сто је ем пи риј ски од го во ри ти на пи та ње је су ли не по сред на 
де мо кра ци ја и за ко но дав ство пу тем ре фе рен ду ма с де ли бе ра тив-
ним дис кур сом до и ста бо љи и учин ко ви ти ји”. (Beyme, 2007:20) 
За кљу чак ана ли зе 550 гра ђан ских ини ци ја ти ва и ре фе рен ду ма ни-
је охра бру ју ћи: “...ни је от кри вен ни ка кав дис курс осло бо ђен мо-
ћи...Ре зул та ти ре фе рен ду ма углав ном су би ли ори јен ти ра ни пре ма 
сред њем сло ју и statusquo. Ра ди кал не ску пи не....обич но не по сти-
жу ни шта јав ним за ко но дав ством. Раст др жа ве бла го ста ња ви ше 
про ми чу пар ла мен тар ни за ступ ни ци у Сје вер ној Еуро пи не го не-
по сред на де мо кра ци ја у Шви цар ској”. Ме ђу тим, ем пи риј ске сум-
ње у ефек те ди рект не де мо кра ти је ни су уве ри ле ни нор ма тив не 
те о ре ти ча ре ни прак ти ча ре. Они, “не без ва ља них раз ло га” оста-
ју на ста но ви шту да “... не по сред на де мо кра ци ја има утје ца ја на 
по ли тич ку со ци ја ли за ци ју и уче ње, што ду го роч но ста би ли зи ра и 
пред став нич ку де мо кра ти ју” (Beyme, 2007:21).

Нашаискустваиновинеунацртузакона

У Ср би ји су за две де це ни је одр жа на че ти ри ре фе рен ду ма. 
Три (1990., 1992. и 2006. го ди не) су би ла пре ма пред ме ту уста во-
твор ни, а пре ма вре ме ну при ме не на кнад ни ре фе рен ду ми са кон-
сти ту тив ним деј ством. Је дан ре фе рен дум (1998. го ди не) мо же се 
свр ста ти у ка те го ри ју ре фе рен ду ма из обла сти ме ђу на род них од-
но са и ме ђу на род ног пра ва. По ред њих би ло је и прав но не ре гу-
лар них ак ци ја у фор ми “ре фе рен ду ма” то ком 1991. и 1992. го ди не, 
ор га ни зо ва них од стра не се це си о ни стич ких ор га ни за ци ја на Ко со-
ву и Ме то хи ји и шест оп шти на за пад не Ср би је у ко ји ма Му сли ма-
ни чи не ве ћи ну ста нов ни штва или жи ве у ве ћем бро ју. У њи ма су 
стран ке ко је су за сту па ле ин те ре се на ци о нал них ма њи на утвр ђи-
ва ле сво ју по зи ци ју, хо мо ге ни зу ју ћи при пад ни ке ма њи на око про-
гра ма ко јим су са оп шта ва ле свој став у про це су раз би ја ња СФРЈ 
(ви ди ши ре: www.sand za kin fo.com; www.sand zak news.com; www.
al ba nian.com/main/co un tri es/ko so va/ref91.html).



СПМброј4/2011,годинаXVIII,свеска34. стр.33-49.

44

Бар че ти ри ре фе рен ду ма су има ла ди рект не или ин ди рект-
не ве зе са про бле ми ма у ју жној по кра ји ни Ср би је. За јед нич ко сви-
ма је да су би ли мањ ка ви, не са мо из фор мал но-прав них раз ло га 
(би ра чи ни су мо гли пот пу но сло бод но да се опре де ле, ни су би ли 
до вољ но ква ли фи ко ва ни, пи та ње је би ло не ја сно или при стра сно, 
ни су по што ва не про це ду ре, за бе ле жен је низ зло у по тре ба са би-
рач ким спи ско ви ма, гла са њем), не го и су штин ски, свр сис ход но-
сти, та квог на чи на до но ше ња од лу ка. Сви ре фе рен ду ми су има ли 
еле мен те пле би сци та. Три “ми ло ше ви ће ва” ре фе рен ду ма су до-
при не ла учвр шћи ва њу ње го ве ха ри зме и вла сти, а “ко шту ни чин” 
устав ни ре фе рен дум сла бом из ла зно шћу на го ве стио је лош ре зул-
тат ње го ве стран ке на пред сто је ћим из бо ри ма. Пле би сци тар ни ка-
рак тер има ле су и по ли тич ке ак ци је у фор ми “ре фе рен ду ма”. Њи ма 
је ал бан ско ста нов ни штво на Ко со ву и Ме то хи ји по др жа ло став 
сво јих ели та да се от це пе од Ср би је, као и Му сли ма ни у шест оп-
шти на за пад не Ср би је да се при са је ди не Бо сни и Хер це го ви ни ( 
Јо ва но вић, 2006 :100-7).

Да ле ко је ма ње би ло за ко но дав них ини ци ја ти ва. Пам те се 
оне по след ње - пред лог да се из ме ни За кон о вла ди та ко да се 
пре по ло ви број ми ни стар ста ва, За кон о на род ним по сла ни ци ма и 
Устав та ко да се сма њи број на род них по сла ни ка са 250 на 125 - све 
у ор га ни за ци ји Срп ске на пред не стран ке, као и пред лог да се из вр-
ши ве ћа де цен тра ли за ци ја Ср би је, у ре жи ји Уни је ре ги о на Ср би је.

Уста вом Ср би је из 2006. го ди не за др жа на су ре ше ња из прет-
ход ног уста ва по ко јем се су ве ре ност гра ђа на оства ру је ре фе рен-
ду мом и на род ном ини ци ја ти вом, али су ови об ли ци ди рект не де-
мо кра ти је пре ци зи ра ни, а усло ви њи хо вог ко ри шће ња по о штре ни. 
За по кре та ње за ко но дав не ини ци ја ти ве по треб но је 30.000 уме сто 
15.000, а за ре ви зи ју уста ва 150.000 уме сто 100.000 пот пи са би ра-
ча. Оба ве зе ко је про из и ла зе из ме ђу на род них уго во ра, за ко ни ко ји 
ре гу ли шу људ ска и ма њин ска пра ва и сло бо де, по ре ски и фи нан-
сиј ски за ко ни, бу џет, за вр шни ра чун, уво ђе ње ван ред ног ста ња, 
ам не сти ја и из бор не над ле жно сти На род не скуп шти не, не мо гу по 
Уста ву би ти пред мет ре фе рен дум ског гла са ња. Уста вом је утвр ђе-
но и ка да На род на скуп шти на оба ве зно рас пи су је ре фе рен дум - ка-
да то за тра жи ве ћи на свих на род них по сла ни ка, пот пи си ма 100.000 
би ра ча; ка да се ме ња ју на че ла уста ва, од ред бе о људ ским пра ви ма 
и сло бо да ма, ор га ни за ци ји вла сти, про гла ша ва њу рат ног и ван ред-
ног ста ња и по ступ ку про ме не уста ва; ка да се ме њу ју гра ни це, те 
осни ва ју но ве или уки да ју по сто је ће ауто ном не по кра ји не као и 
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве. Ове об ли ке не по сред не де мо кра ти је 
мо гу ко ри сти ти ка ко Ауто ном не по кра ји не та ко и је ди ни це ло кал-
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не са мо у пра ве (Устав РС члан 2. став 1; 107 став 1; 108 став 1; 182 
став 3 и 4; 188 став 3; 203 став 1 и 6.)

Тек по сле че ти ри го ди не од до но ше ња Уста ва са чи њен је на-
црт За ко на о ре фе рен ду му и на род ној ини ци ја ти ви. Њи ме је де фи-
ни сан ре пу блич ки, по кра јин ски и ло кал ни ре фе рен дум, оба ве зни 
и фа кул та тив ни ре фе рен дум, прет ход ни и на кнад ни, као и са ве то-
дав ни ре фе рен дум. Пре ци зи ра ни су ро ко ви рас пи си ва ња ко ји не 
мо гу би ти кра ћи од 30 и ду жи од 90 да на; рас пи си ва ње; ор га ни 
за спро во ђе ње; фи нан си ра ње; кам па ње; за шти та, и сл. По себ но је 
уре ђе но рас пи си ва ње ре фе рен ду ма на де лу те ри то ри је Ре пу бли-
ке Ср би је ако се од лу чу је о пи та њи ма ва жним за ту те ри то ри ју. 
На цр том је пред ло же но да се акт по др жан на ре фе рен ду му сма-
тра до не тим да ном одр жа ва ња ре фе рен ду ма, без об зи ра ко је био 
пред ла гач. Исто се од но си на прет ход ни ре фе рен дум с тим што је 
пре ци зи ра но да су скуп шти не ду жне да у ро ку од 60 да на до не су 
од лу ку ко ја не сме би ти су прот на во љи ис ка за ној на ре фе рен ду му. 
Од ре ђе но је да се од лу ка до не та на ре фе рен ду му не мо же ме ња ти 
од стра не скуп шти не го ди ну да на. Што се ти че ве ћи не по треб не за 
ре фе рен дум ску од лу ку оп ште је пра ви ло да је од лу ка до не та ако је 
за њу гла са ла ве ћи на иза шлих.

Шта ће се ве ро ват но на ћи у жи жи рас пра ве овог на цр та? 
Пред ла гач ни је утвр дио ни за јед ну вр сту ре фе рен ду ма, ни за по-
је ди на пи та ња ко ја би мо гла би ти пред мет ре френ дум ског од лу-
чи ва ња ни кво рум из ла зно сти ни кво рум за усва ја ње од лу ке. То 
прак тич но зна чи да о не ким ва жним пи та њи ма од лу ку мо же до не-
ти и ма њи на би ра ча. Ова кав став са гла сан је Ко дек су до бре прак се 
у обла сти ре фе рен ду ма Ве не ци јан ске ко ми си је ко ја је ина че да ла 
по зи тив но ми шље ње о тек сту на цр та (Ве не ци јан ска ко ми си ја, Ми-
шље ње 371/2006, стр. 1), ме ђу тим, он ће иза зва ти по ле ми ке и ве ро-
ват но зах те ве да се за не ке вр сте ре фе рен ду ма ти кво ру ми утвр де. 
Пра во скуп шти не да из ме ни ре фе рен дум ску од лу ку го ди ну да на 
по сле ре фе рен ду ма и без ре фе рен ду ма, та ко ђе ће иза зва ти по ле ми-
ке јер се та ко де за ву и ше во ља гра ђа на. Де таљ ни је де фи ни са ње ре-
фе рен ду ма ко ји су из ри чи то утвр ђе ни Уста вом та ко ђе ви ди мо као 
по тен ци јал ни круг ре ше ња ко ја ће се ја ви ти у рас пра ви.

На црт је на род ну ини ци ја ти ву мно го ли бе рал ни је уре дио 
не го у ак ту ел ном за ко ну. Та ко је гра ђа ни ма оста вље но 90 да на за 
при ку пља ње пот пи са по др шке, за раз ли ку од 7 да на ко ли ко је пред-
ви ђе но у ак ту ел ном за ко ну, што је фак тич ки бло ки ра ло ко ри шће ње 
овог об ли ка не по сред не де мо кра ти је.
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Ре фе рен дум и на род на ини ци ја ти ва и по ред за зи ра ња те о-
ре ти ча ра де мо кра ти је по ста ју не са мо фор мал на стан дард на ин-
сти ту ци ја у пред став нич ком си сте му, не го се све че шће ко ри сте. 
Ши ре ње ин фор ма тич ке пи сме но сти ко ри шће ње об ли ка ди рект не 
де мо кра ти је чи ни све до ступ ни је за бр зо уче шће гра ђа на у по ли-
тич ком од лу чи ва њу и исто вре ме но ума њу је сум ње у мо гућ ност 
и ком пе тент ност гра ђа на да до но се од лу ке. Ре фе рен дум и на род-
ну ини ци ја ти ву не тре ба гло ри фи ко ва ти као лек за све сла бо сти 
пред став нич ке де мо кра ти је. Као и оста ле ин сти ту ци је ни ове ни су 
без мањ ка во сти. «Ли ни ја ко ја раз два ја упо тре бу и зло у по тре бу...
ре фе рен ду ма...ве о ма тан ка», али исто се мо же ре ћи и за из бо ре, 
об ли ко ва ње јав ног мње ња, ме ди је, де ло ва ње стра на ка. (Сар то ри, 
2003:188) Јед но став но, ко ри шће ње ди рект не де мо кра ти је је ствар 
ме ре. Она ће по сте пе но по ста ја ти зна чај ни ја на свим ни во и ма од-
лу чи ва ња оно ли ко ко ли ко ме на џер ски при ступ у до но ше њу по ли-
тич ких од лу ка бу де све стан по тре бе ле ги ти ми те та, по де ле од го вор-
но сти, а гра ђа ни све сни да сво ђе ње уче шћа на по вре ме но гла са ње 
за ове или оне по ли тич ке оп ци је, про гра ме, по ли ти ке, ли де ре и 
пред став ни ке ни је до вољ но да оства ре сво је ин те ре се.

Ср би ја је има ла ре ла тив но стан дард на ис ку ства са ре фе рен-
ду мом и на род ном ини ци ја ти вом. Овај дру ги ин стру мент је пот пу-
но пот це њен и сла бо ко ри шћен. Гра ђа ни ни су до вољ но убе ђе ни у 
успех та квих ак ци ја, а кад их је и би ло по ли тич ка кла са и из вр шна 
власт их је обес хра бри ва ла да се че шће прак ти ку ју.

На црт За ко на о ини ци ја ти ви и ре фе рен ду му са чи њен је очи-
глед но уви дом у раз ли чи та ком па ра тив на ис ку ства и стан дар де ЕУ. 
Ге не рал но он ли бе ра ли зу је усло ве и про це ду ре ко ри шће ња на род-
не ини ци ја ти ве, али има још про сто ра за до ра ду по је ди них ре ше ња 
ка ко би са др жај био ра зу мљи ви ји у ко ри шће њу раз ли чи тих вр ста 
ре фе рен ду ма и про це ду ра ко је их пра те. Ту пре све га ука зу је мо на 
два аспек та. Кво рум из ла зно сти и кво рум за до но ше ње од лу ке је 
пр ви аспект око ко га ће се спо ри ти у рас пра ви. Дру ги је мо гућ ност 
скуп шти не да из ме ни ре фе рен дум ску од лу ку по сле го ди ну да на, 
без ре фе рен ду ма. Сма тра мо ова два аспек та по ве за ним јер се упра-
во њи ма обе сми шља ва уче шће гра ђа на у ди рект ном од лу чи ва њу.
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THEFORMSOFDIRECTDEMOCRACY-
POPULARINITIATIVEANDREFERENDUM

Summary
The re fe ren dum and the po pu lar ini ti a ti ve as the forms of di rect 

de moc racy are mo re and mo re pre sent in the de ci sion ma king pro cess 
wit hin the mo del of the re pre sen ta ti ve de moc racy. ‘’Let the ci ti zens be 
the law ma kers for one sin gle day” is a prin ci ple espe ci ally cur rent in the 
Euro pean sta tes. En vi sa ged as a cor rec ti ve, but not as the sub sti tu tion 
for re pre sen ta ti ve de moc racy, it is both glo ri fied and con te sted at the 
sa me ti me. From the ir ba sic fun ction con si sting of the elec ted po li ti ci-
ans con trol and the wi der ci ti zen’s par ti ci pa tion in the po li tics, they can 
al so be co me a me ans of the ma ni pu la tion. The Ser bian ex pe ri en ce with 
the se po li ti cal mec ha nisms is not so dif fe rent com pa ring with the ave-
ra ge si tu a tion- we ha ve mo re re fe ren dums, but less po pu lar ini ti a ti ves, 
espe ci ally on the lo cal le vel. The Ser bian con sti tu tion from 2006. has 
pre ci sed and ag gra va ted the con di ti ons of using of the re fe ren dum and 
po pu lar ini ti a ti ve. On the ba sis of this con sti tu tion was ma de the draft 
of law. The pro po sed so lu ti ons are in ac cor dan ce with the EU re com-
men da ti ons re gar ding good re fe ren dum prac ti ce, but they al so ad mit 
the di lem mas abo ut the set ting of the tur no ut qu o rum and qu o rum for 
ac cep tan ce of the re fe ren dum de ci si ons.
Key words: di rect de moc racy, re pre sen ta ti ve de moc racy, re fe ren dum, po pu lar 

ini ti a ti ve.
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Resume
Re fe ren dum and po pu lar ini ti a ti ve as forms of di rect de moc racy 

are in cre a singly pre sent in the de ci sion-ma king pro cess wit hin the mo-
del of re pre sen ta ti ve de moc racy. Ci ti zens as “one-day le gi sla tors” is no 
lon ger the ex clu si ve pe cu li a rity of just Swit zer land or the Uni ted Sta-
tes. Re fe ren dum and po pu lar ini ti a ti ve are exer ci sed in many co un tri es 
aro und the world and are par ti cu larly com mon in Euro pean co un tri es. 
Con ce i ved as a cor rec ti ve, rat her than sub sti tu te for the re pre sen ta ti ve 
de moc racy, they are glo ri fied but al so con te sted. From con trol of the 
elec ted re pre sen ta ti ves and ci ti zens’ in cre a sed par ti ci pa tion in po li tics, 
re fe ren dum and po pu lar ini ti a ti ve can be co me a me ans of ma ni pu la tion. 
Ser bia’s ex pe ri en ce in using the se mec ha nisms do es not dif fer from 
ave ra ge – the re is less re fe ren dum and mo re ini ti a ti ve. Ho we ver, the ir 
num ber is to ken, par ti cu larly at the lo cal self-go vern ment le vel. The-
re are many re a sons to ac co unt for such po or use of di rect forms of 
de moc racy, na mely: com pa ra ti vely ri gid con di ti ons do not en co u ra ge 
ci ti zens to use the se in sti tu tes in de ci sion-ma king; they are dif fi cult to 
im ple ment wit ho ut the sup port of po li ti cal par ti es; le gi sla ti ve and exe-
cu ti ve aut ho ri ti es do om the se forms of par ti ci pa tion to fa i lu re by im-
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po sing pro ce du ral ob stac les; past abu se of the se in sti tu tes de pre ci a tes 
the ir im por tan ce; the re is no po li ti cal cul tu re to en co u ra ge par ti ci pa tion 
thro ugh re fe ren dum and po pu lar ini ti a ti ve; the 2006 Con sti tu tion of the 
Re pu blic of Ser bia ela bo ra ted and im po sed stric ter terms for the use of 
re fe ren dum and po pu lar ini ti a ti ve. On this ba sis, the draft Law was pre-
pa red and re le a sed for pu blic re vi ew, but wit ho ut a de ba te on so lu ti ons 
it pro po sed. The se so lu ti ons fol low the EU re com men da ti ons on good 
re fe ren dum prac ti ce with re spect to de a dli nes, re fe ren dum and po pu lar 
ini ti a ti ve im ple men ting bo di es, sup port thro ugh pe ti tion-sig ning, law-
ma kers’ obli ga tion to re vi ew pro po sals, etc. Ho we ver, they al so le a ve 
so me di lem mas abo ut set ting qu o ra for tur no ut and adop tion of re fe ren-
dum de ci si ons. The draft law do es not en vi sa ge the tur no ut qu o rum for 
any type of re fe ren dum, whet her or ga ni sed at the na ti o nal, pro vin cial 
or lo cal le vel. This may gi ve ri se to a de ba te abo ut the le gi ti macy of de-
ci si ons pas sed in this man ner. In ad di tion, upon the elap se of one year 
from the pas sing of de ci sion, the law ma king body may re ver se the re fe-
ren dum de ci sion wit ho ut or ga ni sing a new re fe ren dum, thus ren de ring 
this form of de ci sion-ma king by ci ti zens wor thless.

* Овај рад је примљен 13. септембра 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. новембра 2011. године.
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