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Сажетак:
Овајрадпозабавићесефеноменомпартократскогна
чина управљањаполитичкиминституцијама.Аутор
ћенајпредефинисатипојампартократије,потомће
известињенеосновнепојавнеоблике,азатимћепро
анализиратиутицајепартократскогфеноменанана
шудруштвенуиполитичкустварност.
Кључне речи: партократија, демократске институ
ције,парламентаризам

Dа нас је у сва ко днев ном го во ру го то во одо ма ћен из раз парто
кратија (или не пра вил ни је партитократија). Овај тер мин 

озна ча ва по ја ву спе ци фич ног об ли ка пар ла мен та ри зма – ема на ци-
ју пре до ми нант не вла да ви не по ли тич ких стра на ка на јав ној сце ни 
јед не зе мље.1) «Пар то кра ти ја у бу квал ном пре во ду зна чи вла да ви-
ну пар ти ја (стра на ка), од но сно ста ње по ли тич ког си сте ма у ко јем 
су по ли тич ке пар ти је у пре вла сти над кон сти ту ци о нал ним др жав-
ним те ли ма.»2) Са о бра зно пој му пар то кра ти је, че сто је у упо тре би 
* Истраживач сарадник ИПС у Београду
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1)  О пар то кра ти ји, из ме ђу оста лог ви ше и у: G. Sar to ri, Democraziaedefinizioni, Il Mu li no, 
Bo log na, 1969, p. 71-73.

2) S. Or lo vić: „Par to kra ti ja kao ključ no obe lež je po li tič kog po ret ka u Sr bi ji”, Politički život
Srbije–izmeđupartokratijeidemokratije, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2008, str. 537. Ор ло-
вић ис ти че и Кит шел то ву де фи ни ци ју пар то кра ти је, ка да на по ми ње да се ра ди „o fu zi ji 
par ti je, dr ža ve i eko nom skih eli ta u po li tič ko-eko nom ske mre že ka rak te ri stič ne po pa tro na ži, 
kli jen te li zmu i ko rup ci ji.” (Ibi dem)



- 18 -

ПАРТОКРАТИЈАМЕЂУДЕМОКРАТСКИМ...ВладанСтанковић

и тер мин партократизам, ко ји обе ле жа ва уве ре ње, сво је вр стан 
иде о ло шки дис курс пре ма ко ме се де мо кра ти ја сво ди на пред став-
нич ку де мо кра ти ју, у ко јој по ли тич ке стран ке игра ју цен трал ну 
уло гу. Та ко је де мо кра ти ја, пре ма за ступ ни ци ма пар то кра ти зма, са-
о бра зна пар то кра ти ји.

Пар то кра ти ја је је дан од по до бли ка по ли тич ке вла да ви не уну-
тар пар ла мен тар ног си сте ма вла сти, у ко ме због тех ни ке из бор ног 
си сте ма, по ли тич ке кул ту ре, али и мен та ли те та јед не на ци је, по-
сто ји нео б у зда на вла да ви на по ли тич ких стра на ка, ње них по сла-
нич ких клу бо ва и/или са мих ли де ра по ли тич ких пар ти ја.3) Ова по-
ја ва ни је изум на ше по ли тич ке прак се. Тре ба ли са мо под се ти ти 
на зна чај и ути цај пар то крат ског по рет ка у фран цу ској тре ћој и че-
твр тој Ре пу бли ци.4) Ко а ли ци о ни по ли тич ки си стем Ита ли је та ко ђе, 
исти на у не што ма њем оби му, по зна је пар то крат ске об ли ке до го ва-
ра ња и пак ти ра ња, ко ји су ду го вре ме на (на ро чи то у вре ме хлад ног 
ра та), има ли и иде о ло шку ко но та ци ју.5)

Оно што пред ста вља осо бе ност пар то крат ског по ли тич ког по-
рет ка то је, да кле, ка на ли са ње дру штве не мо ћи, кроз по себ не об ли-
ке ви ше/ме ђу-пар тиј ских од лу чи ва ња. Ов де се сва по ли тич ка моћ, 
ко ја је про и за шла из су ве ре не во ље гра ђа на, ка на ли ше и ди стри-
бу и ра кроз пар тиј ску оли гар хи ју, би ло да је реч о ужем пар тиј ском 
те лу (Ма лом ве ћу, Из вр шном од бо ру или Пред сед ни штву стран ке), 
би ло да се ра ди о скуп штин ском по сла нич ком клу бу стран ке, би ло 
да се та во ља оства ру је кроз во љу пар тиј ског ли де ра.6)

У та квој кон сте ла ци ји по ли тич ка моћ се нео гра ни че но гру пи-
ше и фо ку си ра ис кљу чи во на по ли тич ке стран ке ко је уче ству ју у 
3) “У го то во свим пар ла мен тар ним си сте ми ма по ли тич ке пар ти је су по ста ле ствар ни цен-

три мо ћи и од лу чи ва ња.” (З. Кр стић: “Пар ти је у пар ла мен ту”, Политичкамоћиулога
парламентаупарламентарнимсистемима: 71-85, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе-
о град, 2008, стр. 71)

4) О по ја ви пар то кра ти зма још у фран цу ској тре ћој Ре пу бли ци ле по све до чи наш ис так-
ну ти прав ник, со ци о лог и по ли ти ко лог Сло бо дан Јо ва но вић. Ви де ти де таљ ни је у: С. 
Јо ва но вић, Примери политичке социологије – Енглеска,Француска, Немачка (1815
1914), БИГЗ, Бе о град, 1990.

5) За Сла ви шу Ор ло ви ћа “u zna čaj noj me ri, po jam par to kra ti je ve zu je se za ita li jan ski po li-
tič ki si stem i is pre ple ta nost par ti je i dr ža ve, na ro či to od po lo vi ne pe de se tih do po čet ka de ve-
de se tih go di na dva de se tog ve ka.” (S. Or lo vić: PolitičkiživotSrbije–izmeđupartokratijei
demokratije, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2008, str. 538)

6) “Ди стри бу ци ја мо ћи у пар ти ја ма по пра ви лу од сту па од фор мал не струк ту ре про пи са-
не пар тиј ским до ку мен ти ма. У ствар но сти, ужи из вр шно-по ли тич ки ор га ни (на ро чи то 
пар тиј ски во ђа) пре суд но ути чу на са др жај пар тиј ских од лу ка, док се уло га фор мал но 
ви ших пар тиј ских фо ру ма нај че шће сво ди на ра ти фи ка ци ју.” (Д. Су бо тић: “Од лу чи ва-
ње у по ли тич ким стран ка ма”, Политичкаревија: 79-118, бр. 1/07, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2007, стр. 84)



стр:1726.

- 19 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2009год.(XXI)VIIIvol=21

рас по де ли ман да та у пред став нич ком те лу.7) Стран ке се у екс трем-
ном слу ча ју чак до жи вља ва ју и као де о ни ча ри ко ји рас по ла жу из-
ве сним уде лом у по ли тич кој су ве ре но сти зе мље. Оне по ста ју вла-
сни це ман да та сво јих по сла ни ка, има ју пра во да (са о бра зно свом 
уче шћу у пар ла мен ту) до би ју сра змер ну за сту пље ност у за ко но-
дав ној вла сти, а уко ли ко уче ству ју у вла ди та да са о бра зно сво јој 
по др шци вла ди, за до би ја ју сра змер но пра во оку па ци је (iusoccupa
tionis), или за по се да ња (iususucapionis) уде о них де ло ва у др жав ној 
ад ми ни стра ци ји, ло кал ној са мо у пра ви и управ ним од бо ри ма јав-
них пред у зе ћа, те у уста но ва ма дру штве них де лат но сти (обра зо ва-
ње, здрав ство, фон до ви).8)

Да нас пре вла да ва ту ма че ње пре ма ко ме пар то кра ти ја као об-
лик по ли тич ког си сте ма, и пар то кра ти зам као иде о ло шки дис курс, 
пред ста вља ју углав ном штет ну по ја ву, јер по ли тич ко дру штво 
па ра ли шу у ње ним нај ви тал ни јим аспек ти ма. Она, пре све га, чи-
тав по ли тич ки (али и дру штве ни) жи вот сво ди на стран чар ство. 
Стран ке по ста ју епи цен тар вас ко ли ког по ли тич ког и дру штве ног 
де ша ва ња. За ми ру ко лек тив не по ли тич ке пред ста ве, гу би се свест 
о оп штем, на ци о нал ном ин те ре су, по не ста ју стра те шки са др жа ји 
на ни воу на ци о нал ног су ве ре ни те та, на ци о нал не при вред не стра-
те ги је и из град ње је дин стве не кул тур не по ли ти ке.9) Пар то кра ти ја 
сво јим по ли тич ким устрој ством ра за ра те мељ на на че ла де мо крат-
ског дру штва: су ве ре ност на ро да, об ли ке јав не кон тро ле, одво-
је ност по ли тич ке од еко ном ске сфе ре. На ме сто нај спо соб ни јих 
до ла зе про сеч ни, стра нач ки ка дро ви.10) Оту да је пар то кра ти ја де-
7) За про фе со ра Фа кул те та по ли тич ких на у ка Ву чи ну Ва со ви ћа у пар то крат ском си сте-

му вла сти по ли тич ке стран ке има ју не ку вр сту ме та прав ног иму ни те та. (Ви де ти у: V. 
Va so vić: “Sa vre me ni iza zo vi par la men ta ri zma”, Dileme i izazovi parlamentarizma: 7-45, 
Kon rad Ade na u er Stif tung – Fa kul tet po li tič kih na u ka, Be o grad, 2007, str. 39: “Ne mo že se u 
ne do gled pro du ža va ti i tr pe ti ar ha ič na, pre ži ve la i var lji va pred sta va o par ti ja ma kao eks tra-
ustav nom fak to ru ko ji uži va ne ku vr stu imu ni te ta u po li tič kom i prav nom po ret ku, te ih sto ga 
ne tre ba ogra ni ča va ti pra vom, usta vom ili za ko nom.”)

8)  “Pod poj mom occupazionedellastato mi sli se na pre o bra zbu dr žav nog apa ra ta u kli jen te li-
stič ki re zer vo ar stran ke.” (M. Ka sa po vić: Demokratskatranzicijaipolitičkestranke, Fa kul tet 
po li tič kih zna no sti, Za greb, 1996, str. 268)

9)  Ово скр на вље ње др жа во твор ног у пар то крат ском по рет ку вла сти ве о ма ле по опи су је 
Сло бо дан Јо ва но вић на при ме ру фран цу ске Тре ће Ре пу бли ке: “Свест о оп штим др жав-
ним ин те ре си ма из гу би ла се у сит ној стра нач кој бор би; стран ка је по ста ла пре ча од др-
жа ве.” (С. Јо ва но вић, Примериполитичкесоциологије:Енглеска,Француска,Немачка
18151914, БИГЗ, Бе о град, 1990, стр. 186)

10)  При ли ком ис тра жи ва ња пар то крат ских по јав них об ли ка у на шем дру штву со ци о лог, 
са Ин сти ту та дру штве них на у ка, Срећ ко Ми ха и ло вић за кљу чу је и сле де ће: “Či nje ni ca 
je, me đu tim, da smo na šli da re la tiv no ve li ki broj jav nih slu žbe ni ka ra di is klju či vo za svo ju 
stran ku i da ima oba ve zu pre ma toj stran ci – od na mi ca nja nov ca u par tij skoj ka si, do za-
po šlja va nja par tij skih dru go va i ko rup ci je po ten ci jal nih bi ra ča ka ko bi gla sa li za od re đe nu 
stran ku ili kan di da ta. Ti me se ot pla ću je do bi je ni po lo žaj.” (С. Ми ха и ло вић: “Пар то кра ти ја 



- 20 -

ПАРТОКРАТИЈАМЕЂУДЕМОКРАТСКИМ...ВладанСтанковић

ви јан тан об лик по ли тич ког фе но ме на упра вља ња по ли тич ким ин-
сти ту ци ја ма ко ји до во ди у пи та ње те мељ на на че ла де мо кра ти је, те 
та ко и де мо крат ски ка па ци тет по ли тич ких ин сти ту ци ја.11)

Као по сле ди ца ова квог по ли тич ког устрој ства ја вља се схва та-
ње о по ли тич ком тр жи шту на ко ме су по ли тич ке стран ке пред у зе-
ћа ко ја сво јим ими џом, ор га ни за ци о ном оспо со бље но шћу и мар ке-
тин шком про па ган дом осва ја ју би рач ко тр жи ште. Та кво схва та ње 
пред ста вља за вр шни из раз еко но ми за ци је по ли тич ког жи во та ко ји 
се упо до бља ва пра ви ли ма дру штва устро је ног на за ко ни то сти ма 
тр жи шног фун да мен та ли зма. По сле ди ца то га је да «у пар ла мен-
ту у ве ли кој ме ри вла да кли ма и од но си ба за ра на ко ме се цењ ка, 
ку пу је и про да је, тр гу је ин те ре си ма и прин ци пи ма, од но сно ре кла-
ми ра ро ба сум њи вог ква ли те та и по ре кла.»12) У по ма ми за гла со-
ви ма би ра ча по ли тич ке стран ке за по чи њу не у ку сно до дво ра ва ње 
по ли тич ки нај не за ин те ре со ва ни јим сло је ви ма дру штва. Ту на мар-
ги на ма дру штве ног жи во та до ла зи до по ја ве естрад не по ли ти ке 
и естрад них по ли ти ча ра ко ји пе не три ра ју у ме диј ски и кул тур ни 
про стор мар ги нал них дру штве них сло је ва у бор би за сва ки глас.

2. У по ли тич ком жи во ту Ср би је при ме тан је тран сфер дру-
штве не и спе ци фич но по ли тич ке мо ћи. Од ауто кра ти зма лич не 
вла сти Сло бо да на Ми ло ше ви ћа (ко ји је при сво јио по ли тич ку све-
моћ и ин фра струк ту ру ви ше де це ниј ског јед но пар ти зма), нај пре се 
сти гло до ви ше пар тиј ске бор бе за ус по ста вља ње не ке вр сте фин-
ги ра ног по ли пар ти зма у ко ме би но ви ауто кра тор де фи ни сао ин-
те гра ци о но по ље вла сти озна че не као но ви (ква зи) ви ше пар ти зам 
на кон пе то ок то бар ске ре во лу ци је, да би се да нас овај не у спе ли 
по ку шај на ме та ња пре тво рио у кон фликт но-по год бе ни пар то кра-
ти зам. Рас та ка ње ауто ри та ри зма ни је ишло у прав цу де мо кра ти-
за ци је по ли тич ких ин сти ту ци ја, ко је би сте кле по ли тич ку сна гу 
и де мо крат ски ле ги ти ми тет са ко јим би био обез бе ђен ви та ли зам 
функ ци о ни са ња ових ин сти ту ци ја. На про тив, он је од бор бе за/

у Ср би ји”, Дневнилист–Политика, Бе о град, од 12. ју на 2009. го ди не, http://www.poli
tika.rs/pogledi/SreckoMihailovic/t26222.lt.html)

11) Овог је ми шље ња и Јо ви ца Тр ку ља, про фе сор на По ли тич ком си сте му Прав ног фа-
кул те та у Бе о гра ду. Он о штет но сти пар то кра ти зма и пар то кра ти је по де мо крат ски ка-
па ци тет по ли тич ких ин сти ту ци ја у на шем по ли тич ком жи во ту ка же из ме ђу оста лог 
и сле де ће: “Sve ko li ka dru štve na i dr žav na kri za ko ju da nas ose ća mo ne mo že bi ti re še na 
po li tič kim na god ba ma i ne prin ci pi jel nim ko a li ci ja ma po li tič ke eli te, ne go sa mo sna že njem 
mo der ni za ci je i de mo krat skih pro ce sa, ob no vom uru še nih in sti tu ci ja, us po sta vlja njem prav-
ne dr ža ve i vla da vi ne pra va,..” (J. Tr ku lja: “Sri ca nje de mo kra ti je”, Hereticus: 290-311, No. 
3-4, vol VI, Cen tar za una pre đe nje prav nih stu di ja, Be o grad, 2008, str. 310)

12) Z. Sto jilj ko vić: „Par ti je u par la men tu”, Dilemeiizazoviparlamentarizma: 105-129, Kon rad 
Ade na u er Stif tung – Fa kul tet po li tič kih na u ka, Be o grad, 2007, str. 118.
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про тив ауто ри тар ног на сле ђа лич ног ре жи ма јед ног чо ве ка, ко ји 
би по бед ни ку омо гу ћио кре и ра ње по ли тич ког ин те гра ци о ног по-
ља (су коб Ко шту ни ца – Ђин ђић),13) пре ра стао у пар то крат ски об-
лик пре го ва ра ња, пак ти ра ња и тр го ви не су ве ре ном из бор ном мо-
ћи би ра ча ко ји су сво ја пра ва де ле ги ра ли по ли тич ким стран ка ма 
(пак то ви: Ко шту ни ца – Ни ко лић – Та дић око но вог уста ва Ср би је, 
ко а ли ци о ни пакт Та дић – Да чић, и си стем ски пакт Та дић – Ни ко-
лић). На овај на чин се су коб на оси лич ни ре жим – про тив ни ци 
ауто ри та ри зма пре тво рио, од су ко ба око на сле ђа за ме стом ко је би 
омо гу ћи ло «по ста вља ње пра ви ла игре», до дис пер зив не по ли тич ке 
мо ћи за сно ва не на ком пе ти тив но-по год бе ном об ли ку вла сти вла да-
ју ћих по ли тич ких ели та.14) 

Ово за по сле ди цу има до го вор не об ли ке тра же ња нај ма њих 
за јед нич ких име ни те ља ко ји би омо гу ћи ли фор ми ра ње ми ни му-
ма оп ште јав них ин те ре са, што је сва ка ко ис ко рак у од но су на кон-
фликт ну фа зу у ко јој је по сто ја ла бор ба за при мат око по ста вља ња 
ми ни му ма оп ште јав них ин те ре са.15) Па ипак, пар то крат ски об лик 
од лу чи ва ња ве о ма је да ле ко од основ них прет по став ки не са мо де-
мо крат ског раз во ја, већ и са мог де мо крат ског по рет ка.

По нај пре, при мет но је јед но ба на ли зо ва но по сма тра ње де мо-
крат ског по рет ка ко је се од ви ја ис кљу чи во пу тем по сред не де мо-
кра ти је, где би ра чи јед ном у че ти ри го ди не по ве ра ва ју свој глас 
стра нач ким ли ста ма. Та ко пар ти је по ста ју ис кљу чи ви за ступ ни ци 
13) По ли ти ко лог Мом чи ло Су бо тић је овог ви ђе ња: “(...) Ђин ђић је, као цен трал на лич ност 

и ствар ни шеф ДОС, на ме ра вао да се са мо за по тре бе по бе де на из бо ри ма по слу жи 
Ко шту ни цом. (...) За то је већ у са мом по чет ку до шло до кон цеп циј ских и вред но сних 
раз ли ка дво ји це ре ле вант них ли де ра ДОС, што ће про у зро ко ва ти њи хов ла тент ни, а 
по не кад и отво ре ни су коб кроз чи тав пе ри од до сман лиј ске вла да ви не.” (М. Су бо тић: 
“Вла да ви на ДОС-а – од пе то ок то бар ске ре во лу ци је 2000. го ди не до рас па да ко а ли ци је 
2003. го ди не”, Политичкаревија: 435-460, бр. 2-4/07, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2007, стр. 446)

14) О овом по год бе ном, пар то крат ском на чи ну фор ми ра ња Цвет ко ви ће вог (ДС-СПС) ка-
би не та, пи ше Бран ко Ра дун: “Осим тог левичарског дис кур са ко ји се да нас у прак си 
очи ту је као гло ба ли стич ки, ко ји је ДС одав но га јио, а са да му се СПС при бли жио кроз 
про цес трансформације вр ха стран ке, по сто је и не ке дру ге рођачкесродности. Обе 
стран ке во де из у зет но праг ма тич ни ли де ри ко ји ма је кључ но да до ђу до вла сти, па ма-
кар их то ко шта ло по ве ре ња би ра ча.” (Б. Ра дун: “Ода ра до сти (не)прин ци пи јел ној ко-
а ли ци ји”, Новасрпскаполитичкамисао, Бе о град, од 23. ју на 2008. го ди не, http://www.
nspm.rs/politickizivot/qodaradostiqneprincipijelnojkoaliciji.html)  

15) Ову те зу за сту па нпр. Мом чи ло Су бо тић. О си ту а ци ји на кон из бо ра ко ји је до вео до 
пар то крат ског пак та Та дић-Ко шту ни ца и из бо ру пр ве Ко шту ни чи не вла де, Су бо тић 
ка же: “Овим из бо ри ма ус по ста вљен је си стем ко ха би та ци је вла сти у Ср би ји, ко ји ће 
до не кле по бољ ша ти оп ште по ли тич ко и еко ном ско ста ње.” (М. Су бо тић: “Вла да ви на 
ДОС-а – од пе то ок то бар ске ре во лу ци је 2000. го ди не до рас па да ко а ли ци је 2003. го ди-
не”, Политичкаревија: 435-460, бр. 2-4/07, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2007, стр. 457)



- 22 -

ПАРТОКРАТИЈАМЕЂУДЕМОКРАТСКИМ...ВладанСтанковић

сво јих би ра ча.16) И не са мо то, оне по ста ју и ис кљу чи ви ар ти ку ла-
то ри, па чак и ства ра о ци во ље и ин те ре са сво јих би ра ча. За кон о 
фи на си ра њу по ли тич ких стра на ка оба ве зу је бу џет да фа во ри зу је 
фи нан си ра ње ових организацијa: оне за по се да ју ин сти ту ци о нал-
ни и ме диј ски про стор, има ју не по ре ци ви ути цај на рад др жав них 
ор га на и ор га на ло кал не са мо у пра ве, пред ста вља ју спро вод ни ке 
ути ца ја фи нан сиј ских плу то кра та у по ли тич ки, еко ном ски и со ци-
јал ни жи вот Ср би је.17) Због све га на ве де ног сти че се ути сак да се 
и са ма де мо кра ти ја у Ср би ји по и сто ве ћу је са не спу та ном вла да ви-
ном по ли тич ких стра на ка.

Уплив пар то кра ти је у по ли тич ки си стем Ср би је ин сти ту ци о-
нал но је уоч љив у ни зу по јав них об ли ка:

● Опа да ње зна ча ја уло ге ин сти ту ци је На род не скуп шти не. 
Про пор ци о нал ни из бор ни си стем, ли дер ске ам би ци је, и не-
до ста так де мо крат ског ка па ци те та по ли тич ких стра на ка,18) 
сво де Скуп шти ну на ин стру мент за из гла са ва ње за кон ских 
пред ло га.19) На зна ча ју гу би по сла ник, а те жи ште се по ме ра 
пре ма по сла нич ком клу бу. Скуп штин ска ве ћи на, а са њом и 
вла да ре зул тат су на год бе ли де ра по ли тич ких стра на ка. Ов-
де отво ре но до ла зи до тр го ви не.

● Пред мет тр го ви не су др жав на ад ми ни стра ци ја, ор га ни ло-
кал не са мо у пра ве, јав на пред у зе ћа и уста но ве јав них де-

16) О ово ме Зо ран Кр стић ка же и сле де ће: “У усло ви ма у ко ји ма пар тиј ски плу ра ли зам по-
ста је го то во ис кљу чи ви и је ди ни про мо тер ар ти ку ла ци је по ли тич ког про це са и ин те ре-
са, пар ла мен тар ни мо дел вла сти до би ја ње го во обе леж је из ра же но у фи нал ној ин те гра-
ци ји вла де и пар ла мен тар не ве ћи не, на су прот ко јој сто ји пар ла мен тар на опо зи ци ја.” (З. 
Кр стић: “Пар ти је у пар ла мен ту”, Политичкамоћиулогапарламентаупарламентар
нимсистемима: 71-85, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 71)

17) “Stran ke glav ni ge ne ra tor ko rup ci je”, http://www.blic.rs/temadana.php?id=58263 од 25. 
сеп тем бра 2008: “Da su po li tič ke par ti je ge ne ra to ri ko rup ci je u Sr bi ji po no vio je Vla di mir 
Go a ti, di rek tor TransparetnostiSrbija, ko ji is ti če da ve li ki no vac, ko ji se iz eko no mi je pre li-
va u po li ti ku, ide pre ko po li tič kih stra na ka ko je, i po red po sto ja nja za ko na, ni ko ne kon tro-
li še. Ka ko ka že, iako se gra đa ni naj če šće su sre ću sa ko rup ci jom u zdrav stvu, obra zo va nju, 
pra vo su đu, glav ni iz vor ko rup ci je pred sta vlja ju po li tič ke stran ke či je je fi nan si ra nje i da lje 
oba vi je no ve lom taj ni.”

18) Д. Су бо тић: “Од лу чи ва ње у по ли тич ким стран ка ма”, Политичка ревија: 79-118, бр. 
1/07, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2007, стр. 87: “(...) ка да се пар ти је ста-
би ли зу ју, на њи хо во функ ци о ни са ње сна жно, и че сто пре суд но, ути чу пар тиј ске во ђе 
и ели та вла да ју ћих пар ти ја бит но опре де љу је смер раз во ја са мо тих пар ти ја и чи та ве 
зе мље;..”

19) С. Јо ва но вић: Лидерскаболест, Бе ле тра, Бе о град, 2002, стр. 57: “... по сла нич ки кан ди-
дат не уче ству је на из бо ри ма не по сред но, као по је ди нац, не го уну тар стра нач ке ли сте, 
та ко исто не мо же ни у пар ла мен ту да из но си сво је ми шље ње, не го стра нач ки став. У 
про тив ном био би за ме њен...”

 Не што о од но су про пор ци о нал ног из бор ног си сте ма и ли дер ског оли гар хи зма, Ibi dem, 
str. 58.
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лат но сти. Ов де пре те же тзв. феудални приступ, по ко ме 
ко а ли ци о ни парт не ри ме ђу соб но де ле ре со ре та ко да сва ка 
стран ка ко ја до би је свој ре сор по ста вља љу де у том ми ни-
стар ству или јав ном пред у зе ћу на ни жим функ ци ја ма вла сти 
(прин цип тзв. поделеплена).20)

● Спа ја ње др жав них и пар тиј ских функ ци ја. Пар то кра ти ја у 
Ср би ји до во ди до то га да ре ла тив но ма ли број пар тиј ски 
нај ло јал ни јих са рад ни ка стра нач ког ли де ра др жи све кључ-
не по лу ге вла сти у зе мљи. На овај на чин ли дер и пар ти ја 
ла ко кон тро ли шу све нај глав ни је то ко ве мо ћи у зе мљи.

● Спре га еко ном ске и фи нан сиј ске мо ћи иде пре ко не тран спа-
рент них об ли ка фи нан си ра ња по ли тич ких стра на ка. Но во-
пе че ни бо га та ши (тзв. тајкуни) за ду жу је ли де ре по ли тич-
ких стра на ка и њи хо ве нај бли же са рад ни ке фи нан си ра њем 
пред из бор них кам па ња, а за тим на кон фор ми ра ња вла де од 
истих тра же уз врат ну по др шку, рад ња ма по ли тич ког и прав-
ног чи ње ња или не чи ње ња.21)

● Пар тиј ски ути цај у Ср би ји оства ру је се пре ко из вр шне вла-
сти и про те же се и на дру ге ин сти ту ци о нал не сег мен те: на 
су до ве, ту жи ла штво, јав но пра во бра ни ла штво...

● Пар то кра ти ја у Ср би ји свој ути цај рас про сти ре и ван до ма-
ша ја др жав них ин сти ту ци ја: кроз ме ди је, уче шћем у кул-
тур ном и за бав ном жи во ту Ср би је (филм, по зо ри ште, спорт, 
шоу-би знис и сл), уво ђе њем но вих ме ри ла вред но сти (по пут 
оног ка ко пар тиј ски ка ри је ри зам до но си ве ћи лич ни про фит 
од пре да ног ра да у стру ци и сл).

По сле ди ца свих го ре на ве де них по јав них об ли ка је на сто ја ње 
по ли тич ких стра на ка да сво ју моћ тра си ра ју adinfinitum. Ов де се 
ра ди о јед ном у осно ви еко но ми стич ки схва ће ном ту ма че њу пре ма 
ко ме су по ли тич ке стран ке пред у зе ћа на тр жи шту, ко ја про мо ци-
јом, мар ке тин гом и на дру ге на чи не на сто је да при до би ја ју ћи по ве-
20) “Da nas par tij ski kar tel, ili ka ru sel, po se du je i do go vo re no de li i usme ra va dr ža vu, pre ra-

spo de lju ju ći po prin ci pu po li tič ke lo jal no sti unu tar si ste ma podeleplena (spoilsystem) na 
de se ti ne hi lja da po zi ci ja i si ne ku ra u po li ti ci, jav nim slu žba ma i pri vre di.” (Z. Sto jilj ko vić: 
“Par ti je u par la men tu”, Dilemeiizazoviparlamentarizma: 105-129, Kon rad Ade na u er Stif-
tung – Fa kul tet po li tič kih na u ka, Be o grad, 2007, str. 117)

21) „Taj nost u fi nan si ra nju po li tič kih par ti ja je dan je od osnov nih iz vo ra ko rup ci je u Sr bi ji, a 
ujed no i glav ni po ka za telj pri sut no sti ve ze po li ti ke, pri vre de i kri mi na la. Ta ve za se već go di-
na ma ko ri sti za da va nje po vla sti ca ve li kim pri vred ni ci ma i bo ga tim po je din ci ma ko ji fi nan-
si ra ju po li tič ke par ti je. Roba ko jom me đu sob no tr gu ju fi nan si je ri i po li tič ki li de ri naj če šće 
je dr žav no vla sni štvo ili po zi ci je, a ceh taj no sti pla ća ju gra đa ni.” (http://www.mailarchive.
com/sim@antic.org/msg45727.html, од 29. апри ла 2009) 
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ра ње би ра ча, и та ко про ши ре свој ути цај на по ли тич ке ин сти ту ци-
је, али и дру штве ни жи вот у це ли ни. Ра ди се за пра во о сво је вр сној 
еко но ми стич ки до жи вље ној пред ста ви дру штве не уло ге стра на ка 
као пред у зе ћа, па се та ко па ра диг ма тр жи шног фун да мен та ли зма, 
у рав ни по ли тич ког, тран сфор ми ше у ути цај пар ти ја у свим обла-
сти ма по ли тич ког и ме та по ли тич ког жи во та (тзв. партијски или 
партократскифундаментализам).22) По де сне у ма ни пу ла тив ном 
сми слу, ови «сто же ри (по сред не) де мо кра ти је» во ђе ни во љом и 
ути ца јем плу то крат ских ели та, по ста ју по год но сред ство еко но ми-
зи ца је чи та вог дру штва. Та ко по ли тич ка пар ти ја по ста је сре ди ште 
вас ко ли ког жи во та – епи цен тар де ша ва ња, не ка вр ста вред но сног 
идо ла ко ји се увек мо же по зва ти на то да свој ле ги ти ми тет цр пи 
из не по ре ци ве во ље на ро да (VoxpopulivoxDei). Де лу је ви ше не-
го про тив реч но да се пар то кра ти ја и пар то крат ски по ре дак упра во 
бра не, по зи ва њем на де мо крат ски ле ги ти ми тет по сред нич ке де мо-
кра ти је. На овај на чин се оства ру је ле ги ти ми за ци ја јед ног ви ше 
не го сум њи вог де мо крат ског по рет ка.

Да нас је у по ли тич ком жи во ту Ср би је уоч љи ва још јед на ве о ма 
ва жна по ја ва. Она се огле да у де и де о ло ги за ци ји по ли тич ких стра-
на ка, ко је од иде о ло шких по ста ју, све ви ше, патронажне по ли тич-
ке ор га ни за ци је. То прак тич но зна чи да стран ке до во ђе њем свог 
во ђе на власт омо гу ћа ва ју се би и соп стве ним ко те ри ја ма (ро ђа ци-
ма, ку мо ви ма, при ја те љи ма) мо гућ ност да уђу на ви ше по ло жа је 
у др жав ној слу жби, и та ко омо гу ће ве ћи по ли тич ки, фи нан сиј ски 
и про мо тив ни ути цај. На тај на чин се отва ра не фор мал ни цен тар 
по ли тич ког ути ца ја ко ји је ли шен би ло ка кве де мо крат ске (јав не) 
кон тро ле. По сле ди ца ово га је и то да по ли тич ке стран ке «с об зи-
ром на ве ли ки при ти сак на за по шља ва ње ко ри сте сво је по зи ци је 
у вла сти за пре бу ки ра ње др жав них слу жби, као у јав ним пред у зе-
ћи ма, шко ла ма, здрав ству, услу га ма, ад ми ни стра ци ји.»23) На овај 
на чин на ста ју ко те ри је, раз гра на те мре же (ви ше)пар тиј ских љу ди, 
ко ји ожи во тво ра ва ју моћ сво јих по ли тич ких стра на ка.

Осим ових си стем ских по јав них об ли ка пар то кра ти је ва ља сва-
ка ко до да ти и оне ко ји су из до ме не оби чај не тра ди ци је, по ли тич ке 
22) „Po jam par tij ska dr ža va go vo ri o na sto ja nju par ti ja da za go spo da re svim usta no va ma i svo-

jim pip ci ma do pru do svih obla sti dru štve nog ži vo ta.
 Par to kra ti ja zna či sta nje u ko jem po li tič ke par ti je do mi ni ra ju dr ža vom i ko lo ni zi ra ju sve 

seg men te dru štva, od jav ne ad mi ni stra ci je (dr žav ne upra ve, jav nih pred u ze ća, jav nih ser vi sa, 
uprav nih od bo ra), do svih usta no va obra zo va nja, me di ja, kul tu re, itd. (S. Or lo vić: „Par to kra-
ti ja kao ključ no obe lež je po li tič kog po ret ka u Sr bi ji”, PolitičkiživotSrbije–izmeđuparto
kratijeidemokratije, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2008, str. 538)

23) Ibi dem, str. 550.
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кул ту ре, па чак и мен та ли те та. У на шој је фол клор ној по ли тич кој 
тра ди ци ји све при сут но ба на ли зо ва но ту ма че ње вла сти, ко је се сво-
ди пре све га на по ли тич ку моћ. Та ко је пред ста ва о ин сти ту ци ја-
ма по до ста ма гло ви та, а срп ски на род ра ди је по ли ти ку пре по зна је 
као су ко бе и са рад њу во ђа, не го као бор бу по ли тич ких кон цеп ци ја. 
Ово ме сва ка ко до при но си и ве ћин ски, ра је тин ско-аграр ни мен та-
ли тет Ср ба из Ср би је (о ко ме је на ши ро ко пи сао Јо ван Цви јић), где 
се по ли ти ка са гле да ва не то ли ко као пре суд на бор ба за иде ју, част 
или пре стиж, већ као аре на у ко јој не пре ста но тра је бор ба за моћ, 
па се на кон из бо ра осво је ном мо ћи пре го ва ра, тр гу је, цен ка.24) Ова-
кав мен та ли тет у ко ме се по ли ти ка схва та као ве шти на ис кљу чи во 
мо гу ћег, у ко ме стра нач ке во ђе те же да се до пад ну ма са ма (а не да 
их пред во де), у ко ме се по ли тич ка моћ ба на ли зу је, али и фе ти ши-
зи ра (па по том ин стру мен та ли зу је у фи нан сиј ске свр хе), сва ка ко да 
по го ду ју на стан ку и раз во ју пар то кра ти је.

3. Ка ко год би ло пар то кра ти ја пред ста вља де ви јант ну по ли-
тич ку по ја ву ко ја је пре ла зна ета па од ауто кра ти је на де мо кра ти ју. 
У том пре ла зу она би мо гла уско ро да не ста не са по ли тич ке сце не 
Ср би је, ма да је сва при ли ка да ће се још ду го за др жа ти. У сва ком 
слу ча ју, ова по ли тич ка по ја ва сва ка ко пред ста вља озбиљ ну прет њу 
за по вој и да љи раз вој де мо крат ског ка па ци те та по ли тич ких ин-
сти ту ци ја у Ср би ји.
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Summary
In this article author analyzed the phenomena of parti
craticwayofgoverningpolitical institutions.Firstlyau
thordefinedthenotionofparticracyandthenunderlined
itsbasicphenomenalmodels.Finallytheauthoranalyzed
influence of the phenomena of particracy on social and
politicalrealityinSerbia.
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